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A boros' erjedés csak akkor van tökéletesen bevé

gezve, ha a folyadékban többé sem czukrot, sem erj
anyagot nem találhatni. Ha ezen két feltétel még elérve
nincsen, romlásnak indulhat a legjobb uj bor is, mert
alája marad vetve az erjedés ujabb kisérleteinek. Ha

az évjárat, melyben a szolo termett, hüvös és esos volt,
akkor czukorszegény a must, minélfogva a bor is sze

gény fog lenni szeszben és szénsavban. A föntebbi ki
mutatás szerint Iri lehet pótoln1 a megkivánt czukor

hiányt nádczukor hozzáadásával, mely a inustban szo

loczukorrá átváltoztatva az alkatrészek kello arányát

helyre fogja pótolni. Az ellenkezo esetben, melynek
egyébiránt ritkán lesz helye, ba t. i. a szolo tulságosan
érett és bo czukol'tartalmu volna, meg kellene szapori
tani az erjanyag-tartalmat, mely müveletrol azonban

csak a maga helyé II leend alkalmunk a szükségeseket
eloadni.

Azon két anyagból, mely az erjedés alatt az uj
borban képzodik, csak a szesz marad meg a borban,
miglen a szénsav, valami csekély mennyiség kivételé
vel, mely a borban visszamarad, elillanik, A szénsav

nak ama csekély mennyisége, mely az uj borban vissza

marad, szintugy mint a szesz, nagy befolyást gyakorol
a bor izére, valaminttartósságára is. Ha a bort, mielott

tökéletlenül zárt hordókban végkép kierjedt volna, pa
laczkokra fejtjük, folytatja erjedését ezekben is, és a

szesz- és szénsav- képzodés folytatódik végig. Jól bedu

gaszolt palaczkokban nagy nyomást gyakorol az ujh61

keletkezett szénsav, és részint azon kis hézagban gyülik
meg, moly a dugasz és bor közt van, részint beleszo

rul a borba s elvegyül avval a reá ható nyomás ará
nyában.

Tapasztalás szerint a bor egy-egy atmosphari
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nyomás alatt egy térfogat mennyiségü gázt vesz fel,
minélfogva 6 atmosphari nyomás alatt 6 térfogat szá

zaléknyi szénsav szorul a borba.
(Folyt. köv.)
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Levelek a szölöböl.
1.

Kedves barátom! Midon a mult nyáron Kistétény

ben meglátogattál, és együtt nézegettük mostoha talaju
szolomben az eddig történt uj alkotásokat, felkértél

arra, hogy alkalmilag mondanám el szélesebb körben
is munkálkodásaim czélját, SOl'át, eredményeit, s az
azok körül tett tapasztalásokat : . kivámágodat teljesi

teni igérkeztem ugyan, azonban szavamat sok minden
féle elfoglaltatásom miatt cs.ak mo st indulhatok bevál
tani. Nem lesz e beváltás teljes, mert ehhez nincsen

idom; de lesz legalább olyan, hogy abból egyik-másik

figyelmes ügybarát tán mégis merithet némi tanulságot.
Elmondom mindenekelott annak okát, hogy miért

lettem én szolosgazdává. Nem azon nézet tett enge

met azzá, mintha e foglalkozást oly féle embernek, a

mino én vagyok, jövedelmezési szempon tb 61 hasznos
nak tartottam volna. Tudtam én jól, hogy ez irányban

hányadán vagyunk. Nem áltattam tehát magam hiu
reményekkel. A szé5lomüvelés hazánk ban urféle ember
nek régen megszünt jövedelmezo foglalkozás lenni, mi
után szolotelepeink általában már igen régiek, a régi'

szé5lok pedig teremhetnek jó, de nem teremnek sok
bort; a jó bornak azonban nálunk, mert biztos kivite
lünk nincsen, megfelelo árakat találni nem lehet. Ve
gyük ehhez aztán még az exorbitans munkabért, s
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